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Medicinska krav för tyngre behöriEhet

Min berätteise - €n rylors perpektiv

Uppdaterael rekcmn:enejaxion för läkemedelsbehanclling

Kcngressen satsar på franrtiden

Itisabeth Wallenius, ordföraneje, Funktionsrätt Sverige

Eästade kongressen

Nationella riktlinjer nråste följas upp...

Berndt tlhlin leder förbundet framåt

Nätverk för epilepsivård i GSteborg

Ny p*rsonal på förbundskansliet

Epilepsi ska inte få hindra! Celine Medina

Jägarlicens cch epilepsi

Chefreda ktören Ch rister Kustvi k hvtte I ivssti I

Korsord & tävling

lnbjudan vlnterNäger för ungdomar', ldre Fjäll

Två trotjänare slutar, Susanne Lunel och lrnreli Patricius

Kongressmotioner i korthet

Kontaktuppgifter till epiiepsitöreninqarna
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Nytt år och dags att
betala medlemsavgift

tilldin
epilepsiförening!

ffi

Epilepsia
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Johan berättar om när han plötsligt låg på
skolgården med sina kompisar i en halvcir-
kel runt sig. Han var åtta år och hade just
fått sitt första epilepsianfall.

Johanna berättar om alla gånger hon
ramlat, om läkaren som gjorde hela skillna-
den och om hur epilepsin format hennes
identitet.

Detta och mycket mer kan du lyssna på i

en serie podcastavsnitt om epilepsi.
Finns på Facebooksidan Leva med epi-

lepsi, förbundets hemsida www.epilepsi.se
och alla vanliga podcastplattformar.

Foto omslag: istockphoto.com, Maria Kustoik,

4tt

Ny podcast! LYSSNA!
epi{epsidiagnos

GODIUL &
GOTT NYTTAR

önskar
förbundsstyrelsen



Vänner!
fag inleder min första ledare i Epilepsia

I med att från hjärtat tacka för det hed-
Tande och stora förtroende ni har visat
mig genom att välja mig till er för-
bundsordförande för den nu inledda
kongressperioden!

]ag är väl medveten om de utmaningar
och krav som kommer att ställas på mig
i denna ro11, men jag känner mig helt
trygg såväli min egen erfarenhet från
yrkesliv och annan föreningsverksam-
het som i att med en mycket kompetent
styrelse och kanslibemanning ha de för-
utsättningar som krävs för att kunna
profilera Svenska Epilepsiförbundet som
det naturliga och självklara alternativet
att vara medlem i, om man har en epilep-
sidiagnos eller om man är anhörig till en
sådan person!

\färmast på dagordningen står att
I \ stödja i övergången mellan avgåen-
de kanslibemanning och den nya som nu
tillträder - ingen lätt uppgift att ersätta
Susanne Lund, Irmeli Patricius och Lars-
Åke Karlsson med all deras samlade er-
farenhet, men jag vet också att Sofia
Segergren och Bengt Abrahamsson har
en både hög erfarenhet och stor kompe-
tens att "klara jobbet"|

Berndt Ohlin

f)å en annan plats i detta nummer
I presenteras vilka som ingår i den
vid kongressen valda styrelsen samt vår
nya förbundssekreterare Sofia och nye
ekonom Bengt.

Sedan tidigare har vi Kent Bäckrud, vår
föreningskonsulent, som förtjåinstfullt
åker landet runt och stödjer föreningarna
med stort som smått och så småningom
får vi ytterligare ett tillskott till kansliet
i form av en kommunikatör, som är en
del i vår ökade satsning på att synliggöra
vårt förbund i digitala media och press!

Tillsammans med en aktivt arbetande
styrelse får vi slagkraftigt"gäng" som tar
förbundet in i framtiden!

f,ör egen del kommer jag att ägna
I' mycket tid till att lyssna in vad före-
ningarna och medlemmarna vill se att
förbundet ska arbeta med och jag ser
fram emot att få göra besök "hemma"
hos er på er hemmaplan!

Tills sist önskar jag er alla ett gott slut
på detta året en skön och avkopplande
jul- och nyårshelg samt ett gott nytt år
2020!

Med vänlig hälsning

Bemdt Ohlin
Förbundsordförande

swä§h''
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Vill du stödja forskning om epilepsi? Då kan du rekom-
mendera Epilepsifonden som mottagare av arv eller
donation.Tala med din bank eller begravningsbyrå när
du eller någon närstående diskuterar detta.

Bankgiro: 5796 - 5444
Stiftelsen
Epilepsifonden



Uttalande från kongressen 2O1g
Epilepsi är en relativt vanlig neurologisk diagnos - 8t OOO

svenskar har enligt socialstyrelsen denna diagnos, varav l2 000
är barn och ungdomar!

Man beräknar också att årligen insjuknar cirka 5 500 personer,
men det kan antas att mörkertalet är stort då epilepsi även kan
vara samsjuklighet med annan medicinsk bakgrund.

Svenska Epilepsiförbundet verkar för att en bättre livskvalit6
skall tillskapas för personer med epilepsi inom livets och sam-
hällets alla områden - med en adekvat vård och gott psykoso-
cialt omhändertagande kan konsekvenserna av att ha epilepsi
lindras betydligt.

Nationella riktlinjer har nu utfärdats av socialstyrelsen och un-
der de närmast kommande åren är det nu en prioriterad uppgift
för förbundet att tillse att riktlinjerna får ett genomslag i svensk
sjukvård. Särskilt viktiga områden är att säkerställa att en jämlik
epilepsivård och rehabllitering erbjuds i hela landet samt att
professionen tar tag i arbetet med epilepsiregistreringar.

Det är också en viktig uppgift för förbundet att uppmärksam-
ma den stora gruppen av anhöriga till personer med epilepsi
- föräldrar, barn, syskon m fl - och skapa utvecklande aktiviteter
och utbildning i den problematik som det kan vara att leva med
en epilepsidiagnos i familjen.

Soenska Epilepsiforbundets kongress 18-20 oktober 2019

tt!"|,-E,I.?-!'P".3'"§F*

Flitiga händer i
Odeshögs
Kgrkliga Sgförening
hat" skänkt ao ooo
kr" till forskningen!

Varmt tack!
Stiftelsen
Epilepsifonden
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EPILEPSIBOKEN ger grundläggande
information om epilepsi, dess orsaker,
yttringar och behandlingsmöjligheter
samt lyfter fram aspekrer som män
niskor nred epilepsi och deras farniljer
möter. Med såväl medicinska fakta och
personliga berättelser illustreras kon-
sekvenserna av epilepsi i vardagslivet.

fPILEPSIBOKEN vänder sig i försra
hand till personer med epilepsi och
anhöriga som söker djupare kunskap.
Saklig kunskap är också viktig för per-
soner som i sin yrkesutövning kommer
i kontakt med epilepsi; t ex arbetskam-
rater eller personal inom sociaitjänst,
skola och sjukvård.

Medlemspris
200 kr inklusive frakt etc
250 kr icke medlemmar
infoPepilepsi.se, 08-6694't 06

Föreningen
Margarethahemmet
stödjer epi lepsiforskn i ngen
Föreningen Margarethahemmet arbetar ideettt
för att främja epitepsivården i Sverige. Föreningen
uttyser nu forskningsanslag och stipendier för att
stödja patientnära forskning inom området barn
och vuxna med epitepsi. Anstagen är ettåriga och
ska användas enligt den budget som anges i ansökan.
Anslag på upp titt 250 000 kronor bevitjas,

Ansökan görs elektroniskt
lnformation och anvisningar finns på föreningen
Margarethahemmets hemsida: margarethahemmet.se

Sista ansökningsdag 28 februari
Ansökningsperioden är öppen från 15 januari
ktockan 00.01 titt28 februari ktockan 23.59.

Epilepsia 4 - 20t9
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Sista utgåvan för mig
E fter att ha producerat 81 nummer med totalt 1944 sidor lämnar jag över
L.ltidningsmakeriet och redaktörskapet. Det har verkligen varit roligt och
utmanande. Det har varit mycket av ett ensamarbete med allt vad det innebär
av ansvar, men också av förtroende och kreativitet.

Tl"t är hög tid att tidningen moderniseras och utvecklas. Tidningen är det
l-/ enda som alla medlemmar gemensamt får för sitt medlemskap och då
är det desto mer angeläget att det är en tidning som medlemmarna vill läsa.
Behovet behöver givetvis också ställas mot prioriteringar och ekonomiska
förutsättningar/ men jag är övertygad om att tidningen hör framtiden till
som en in{ormationskälla och samlande faktor. Sociala medier har sin viktiga
uppgift - en papperstidning som man kan hålla i handen, bläddra och prassla
med, har andra. Och då menar jag inte främst att rulla ihop och hålla getingar
borta vid midsommarsillen, utan mer att kunna bära med sig,lägga på natt-
duksbordef riva ut en sida att spara eller så. Alla medlemmar har inte till-
gång till digitala media och då blir dunsen i brevlådan när Epilepsia kommer
en handfast påminnelse om att man inte är ensam om att leva med epilepsi.
Vi har läsare som ringer flera gånger och frågar när tidningen kommer, just
den månaden som den ska utges. Inget glädjer en redaktör mer...

fgenkänning är en viktig del i både sociala medier och i en medlemstid-
Ining. Att dela erfarenheter och känna att man inte är ensam om problemen
och utmaningarna är ett stöd för den enskilde. Man kan både få tröst och
framtidshopp genom att läsa om andras ibland dyrköpta erfarenheter, hur
märkligt det än kan låta, men också få uppmuntran och styrka av att ta del av
andras framgångar. En levande medlemstidning har en blandning av mycket.
Forskningsnyheter, intervjuer, korta och långa inlägg om olika ting, glimtar
från vårt aktiva föreningsliv, referat och det som berör och rör. Jag tror också
att det är viktigt att det finns värme och omtanke i tidningsmakeriet.

fiden står stilla när man redigerar och monterar en tidning. När tiden
I avstannar sägs att man har roligt och det har det varit. Men en tidning

är ju också beroende av att andra delar med sig av sina upplevelser. Och det
har ni gjort! Stort tack för alla tankar och berättelser! Vi
påminns om att livet har sina sidor, och då menar jag inte
främst tidningssidor, utan mer upp- och nedgångar och
hur viktigt förbundet är och hur starka vi är när vi använ-
der våra erfarenheter i vårt gemensamma arbete. Och att
alla erfarenheter, historier och upplevelser som manifeste-
rat sig i tidningen blir just den bidragande kraft som kan
förflytta berg.

äpitepsia
M6*d*ary@

&,'. kh.ffi&&f,&M

EL*§t§_Lg..g.I§N

€pi{iffi""'

Susanne Lund/redaktör
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Medicinska krav för tyngre behörighet
Frågan om regelverket för yrkeschaufförer och epilepsi har nyligen debatterats i riksdagens kam-
mare. Under hösten har flera fall uppmärksammats där yrkesförare med långvarig och välbehandlad
epilepsi mist behörighet till tyngre trafik med hänvisning till EU:s lagstiftning o.h Tr"nrportstyrel-
sens tillämpning.

lnfrastrukturministerTomas Eneroth tillfrågades bl a om vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa
att yrkesförare får en rättssäker bedömning gällande deras högre behörigheter.

- Säkra förare är en viktig del av arbetet för att uppnå nollvisionen. Därför finns det gemensamma mini-
mikrav för förares medicinska lämplighet i EU:s körkortsdirektiv. De medicinska kraven för körkort vid epi-
lepsi är högre för yrkesförare än för andra förare. EU-kommissionen har i ett överträdelseärende mot Sverige
klargjort att de medicinska minimiförutsättningarna för körkort ska vara uppfyllda. För tunga behörigheter
krävs enligt direktivet tio års anfallsfrihet utan medicinering. För förare med god prognos kan dennalid
kortas. Bedömningen görs i de enskilda fallen av Transportstyrelsen.

- lnom ramen för EU:s arbete med körkortsdirektivet ses de medicinska kraven över löpande för att kunna
uppdateras i takt med den medicinska utvecklingen. Sverige är aktivt i detta arbete. Jag kommer naturligtvis
att följa utvecklingen, säger Tomas Eneroth.

- På våra vägar kör yrkestrafikanter och chaufförer fordon som väger 60 ton. Det kan vara farligt gods. Det
är klart att det är otroligt viktigt att det är höga krav på säkerhet.

- Det finns ett uppdrag förTransportstyrelsen att implementera de regler som finns när det gäller epilepsi,
och det är tio års anfallsfrihet som är grundkravet. Det finns mojlighet till dispens, och det har det även fun-
nits tidigare. Det finns en möjlighet att överpröva, säger statsrådet Eneroth.

Tomss Eneroth
Foto: Kristian Pohll
Regeringskansliet

Min berättelse...en r^oy"s perspektiv
I ag sitter vid sängkanten. Klockan är

! os.t t ocrr sonen sover efter ett stort
J anfall k1.06.07. Hjärnan var i uppror.
Medvetslös cirka 4 minuter, därefter käm-
pande runt med kroppen, ropade, vrålade
och kastade sig runt i bädden. Jag försökte
hålla tillbaka och hindra honom från att,
besinningslöst gå upp från sängen. Han
kämpade sig upp mot toaletten och jag
höll i honom så gottjag kunde.

Det har nu gått 10 minuter sedan anfalls-
starten och han är inte fullt kontaktbar.
Efter ytterligare ca 30 minuter blir han
lugnare. Är medveten och kontaktbar.

Patrik "Hadejag anfall?" Jag:'Ja" Sedan
välbehövlig sömn under några timmar.

Det var ett liknande anfall morgonen
innan vid ungefär samma tid. Epilepsianfal-
Ien är tidsmässigt väldigt oberäkneliga. Jag
vet aldrig hur många dagar emellan som de
kommer. Stora anfall är naturligtvis väldigt
tärande på hjärnan och kroppen och kräver
återhämtning.

Detta lömska symtom på att någonting
inte är som det borde vara, gör mig förbryl-
lad, osäker och orolig. Hur går forskningen?
Finns det någon forskning över huvudta-
get? Hjärnan både fascinerar och skräm-
mer.

Skriv itidningen du också!
Mejla text till

info6lepilepsi.se
Max 300 ord. Bild högupplöst.

Dina erfarenheter kan vara
ett stöd för andra.

Epilepsia 4 - 2Ol9

Att under hela sitt liv vara drabbad av
kramper kan också utveckla andra avvikel-
ser. Patrik är rutinbunden, äter med vissa
bestick och har speciella matvanor m m.
Kanske kan man kalla det tvångstankar;
svåra att som anhörig bemästra ibland.

Det är givetvis inte alls förvånande att det
blir konsekvenser i beteendet, när hjärnan
under hela livet utsätts för epileptiska an-
fall. Jag känner mig maktlös.
Alla tabletter tre gånger om dagen mäktar

inte med att klara av hjärnans behov av att
bestämma över anfallsfrekvensen. Jag kän-
ner mig totalt utlämnad åt nyckfullheten.

Det är frustrerande att inte veta hur olika
mediciner mot epilepsi samverkar. Att
minst en gång i veckan uppleva en med-
vetslös person frestar på och som i mitt fall,
när denne är min son och därmed en nära
anhörig, gör det måhända extra påfrestan-
de och känslosamt.

Mina tankar kretsar ständigt kring hur jag
kan hjälpa och vad jag kan göra. Kan man
nå9on gång hoppas på lämpliga mediciner
som kan begränsa de stora anfallen?

Epilepsin får inte ta överhanden ivåra liv.
Det är viktigt att ocksä kunna njuta av de
anfallsfria dagarna som bjuds.

Patrik gillar att resa, att uppleva andra
miljöer och att träffa andra människor. Att
planera är inte alltid lätt utan vi får ta med i

beräkningen att hjärnan kanske har andra
planer. Alla glädjeämnen är honom väl för-
unnade. Att leva med epilepsi är inte en
dans på rosor. Det gäller att ta tillvara på
och njuta av alla goda dagar och hoppas på
forskningens fra msteg.

Det märkliga med epilepsin är att det all-
tid finns ett hopp. Hade någon sagt när

Patrik var sju månader och fick det första
krampanfallet, att Patrik nu över femtio år,
fortfarande drabbas av detta lömska sym-
tom, så hade jag inte trort på det då.

Förhoppningsvis finns det personer
som, genom åren blivit hjälpta av medi-
ciner och kanske till och med blivit an-
fallsfria. Trots Patriks dagliga doser av fyra
olika mediciner, så drabbas han skonings-
löst av kraftiga krampanfall. Olika läkare har
genom åren gjort och gör sitt allra bästa
för att mildra Patriks kramper, men den
nyckfulla hjärnan tycks ta överhand och vi
försöker göra det bästa för patrik och ge
honom ett roligt och omväxlande liv, efter
förutsättninga rna.

Varför är det så svårt för "somliga" (lyck-
ligtvis bara ett fåtal), att förstå, att man som
förälder vill göra allt för sin anhörige med
handikapp? I mitt fall, son med epilepsi.
Varför får man av somliga, höra: "Du måste
tänka på dig själv1

Jag förstår att yttrandena kan bero på
bristande kunskap och kanske också dåligt
eget samvete för att själv inte "ställa upp,,
för de sina. Ja, naturligtvis skall och bör
man ta avstånd från dåligt genomtänkta
kommentarer från andra.

Kanske är det avund, när somliga ser en
"prestation') som de vet att de själva inte
skulle mäkta med. Ja, då är det enkelt att
ha synpunkter. Detta är inte bara mitt hem.
Det är Patriks också. Är det så svårt att för-
stå? Om man inget förstår, så bör man
heller inte ha synpunkter, men ställ gärna
frågor.

När sonen mår bra, mår jag också bra och
det handlar absolut inte om någon uppoff-
ring från min sida. Britt

6
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U ppdaterad rekommendation för
Iäkemedelsbehandling av epilepsi
den 3 oktober 20'19

I Sverige finns 81 000 per-
soner med epilepsidiag-
nos, varav omkring 12 000
är barn och ungdomar.

Läkemedelsverkets nya
beha nd I i n gsrekom menda-
tioner innehåller uppdate-
rad kunskap om terapival
och skä rpt säkerhetsin-
formation för användning
av lä kemedelssubstansen
valproat.

- Huvudbudskapet i den nya re-
kommendationen är att rraiproat
inte ska användas rrid behandling
ar. epilepsi under graviditet eller till
kvinnor i fertil ålder. När det gäller
behandling nnder graviditet handiar
det om att inte använda valproat om
det finns andra lämpliga alternativ
och för kvinnor i fertil ålder om inte
villkoren i graviditetsprerrentions-
programmet är uppfyllda, säger
Karin Söderberg Löfda1, utredare på
Läkemedelsverket.

Arbetet med den uppdaterade re-
kommendationen har skett i sam-
verkan med Socialstvrelsen och SBU
parailellt med deras motsvarande
arbete med att publicera nya natio-
nella riktlinjer respektive rapport om
epilepsi.

* Sedan 2011 har säkerhetsinfor-
mationen för valproatbehandling av
kvinnor i fertil å1der: skärpts, ett
oprovocerat anfall kan räcka för dia-
gnos och ökad vetenskaplig doku-
rnentation har: tillkommit fiir en del
arrticpileptika vilket bidrog till aht

rekommendationen behövde upp-
dateras nu, säger Karin Söderberg
Löfcla l.

B ehandlingsrekommendatimien
Behandlingsrekommendationen om
cpilepsi är cn uppd.rtering av tidiga-
re rekommeridation pulrlicerad 201 1,

utifrån även uppdaterade bak- '

grundsmanus oclr ett av Läkeme-

delsverket anordnat expertmöte i
december 2018.

Huvudbudskapet i den uppdate-
ra de behandlingsrekommendatio-
nen är att valproat är kontraindicerat
r.,id behandling av epilepsi uncler
graviditet om det finns andra lämp-
liga alternativ och vid behandling av
flickor och kvinnor i fertil ålc1er om
inte villkoren i graviditetspreven-
tionsprogrammet är upp fyilda,

Rekommendationerna är fram-
tagna i konsensus och är baserade
på til1gänglig vetenskaplig evidens
samt samlad beprövad erfarenhet
i expertgruppen. Behandlingsre-
kommendationerna är baser:ade på
bakgrundsdokument som innehåller
f ördjupad information, vetenskaplig
uppdatering sedan förra behand-
lin gsrekommenclationen och refe-
renser. Vjd mötet deltog experter
inom berörda medicinska specialite-
ter och Läkemedelsverket, patient-
företrädare samt representanter för
SBU och Socialstyrelsen.

Rekommendationerna för terapival
vid nyflslulerad epilepsi baseras
framför allt på evidensbedömningar
gjorda av en expertgrupp inom In-
ternational League Against Epilepsy
(ILAE) 2013 och en metaanalys av
Cochrane 2017. Litteratursökningar
har också gjorts för att identifiera se-
nare relevanta studier, för dessa har
ILAEs klassifi ceringssystem an vänts.

Lälrcn rcrlcl:u,-ke I
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Svenska Epilepsiforbundet har funnits i 65 år och i oktober samlades förbundet till ännu en kongress, denna gång
på Scandic Crown hotellvid Polhemsplatsen i Göteborg. Anna Eksell hälsade delegaterna välkomna.

nder kongressen fanns många
möjligheter att möta förenings-
kollegor, samtala, utbyta idder

och få nya impulser i epilepsiverksam-
heten. Bland annat kunde delegaterna
se material från andra föreningar, men
viktigast var att debattera och fatta be-
slut om förbundets kommande kon-
gressperiod.

De flesta kongressdelegater var eniga
om att det största som har hänt under
kongressperioden är att det tagits fram
nationella riktlinjer för epilepsi. Det är
till stor del förbundsstyrelseledamoten
och neurologen Sven Pålhagens för-
tjänst. Han har bedrivit ett Iångsiktigt
och framgångsrikt arbete för förbundets
räkning.

- Det är århundradets viktigaste doku-
ment för en jämlik epilepsivård, beskrev
han det. Och det är förbundets viktigaste
uppgift framöver att följa upp hur detta
ska förverkligas.

Planer finns också på att anställa en
kommunikatör för att sprida varumär-
ket. Det finns stora förhoppningar om
att det kommer att öka närvaron i sociala
medier och i framtida nya kanaler.

- Det är en viktig satsning. Nu ska vi
nå nya grupper och främst hoppas jag
vi når de unga som ska få veta att vi är

Debattlusten aar stor! Gunilla Andersson,
Södermanland i mikrofonen, flankerad ao

på deras sida. Vi är den enda intresse-
organisationen som särskilt arbetar för
just personer med en epilepsidiagnos,
förklarade förbundets nye ordförande
Berndt Ohlin.

Turbulent kongressperiod
Under de senaste åren har förbundet
drabbats av stora förluster, men samti-
digt sett sina kanske största framgångar.

Förbundssekreterare Susanne Lund
redovisade arbetet under kongressperio-
den 20t6-2019, en ovanlig kongresspe-
riod där förbundet förlorat tre styrelsele-
damöter varav två ordföranden.

Stora förluster i styrelsen
Först drabbades förbundet av styrelsele-
damoten Christina Spanders bortgång i
29 jt:tti2017. Senare på året den22 sep-
tember, avled Börje Vestlund oväntat
och han efterträddes av Margaretha
Andersson. Hon gick bort den 28 de-
cember 2018, Iika ovdntat. Därefter gick
Anna Eksell in som förbundsordförande.

- Det har varit enormt stora påfrest-
ningar för förbundet att förlora våra vän-
ner och kollegor, sa Susanne Lund med
sorg i rösten som gavs en skärpa när hon
fortsatte:

- Vi är dem stort tack skyldiga för deras

Carina Daoidsson, Oskarshamn, delger kon-
gressen sina mångåriga erfarenheter ao

förrlr_lLr-g.g,fk!A*

Tre bortgångtto och snkttntle rtänner faruts
på plats i tmrknrttn. Fritt i:änster Christina
Spaander, Böric \,'estltnd och Margaretha
Andersson. Dessn tnckndes t'ör sina aärde-

fulla insntser i förlttLrdst erksnmheten.

betydelsefulla insatser i förbundet!
I den extraordinära situationen fick nya

ff;:l* 
ta över och kansliet tog ett storl

- Till de ljusa stunderna hör dock före-
ningarnas verksamhet med intressepoli-
tik, med att ge råd och stöd samt er§uda
sociala aktiviteter. Det är viktigt att trdfft
andra som har epilepsi, att kanske få dis-
tans till den egna situationen. Här görs
stora insatser i föreningarna. Styrelsen
tackar alla er som ger av er tid och kraft
för förbundet sa Susanne Lund.

Arne HerEberg, Kalmar fikar med Lars
B engtsson, Västr a Blekinge.

.;;
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Engagernang

Fravvråtanda

Vald förbundsstyrelse
Berndt Ohli n, ordförande, Karlskrona
Peter 5öderström, vice ordf, Jönköping
Sara Andersson, nyval, Skaraborg
Sven Pålhagen, Jönköping
Lars Gårdfeldt, nyval, Göteborg
Wiveka Jönsson, Norra Skåne

Sven Wernvik, Jönköpi ng

Suppleanter
Arne Hertzberg, Kalmar
Martin Rådberg, nyval, Göteborg
Örjan Wiklund, Sundsvall
Therese Lerjestam, Arvika
Per-Olof Andersson, nyval, Oskarshamn

Ar: Zoran Alagic
Foto: Strsunne Lund
Text och foto " Röster från kongressen",
Zoran Alagic

Framgångar
Paradoxalt nog har kongressperioden
även medfört flera stora framgå,ngar för
förbundet. Viktigare händelser under
den tidigare kongressperioden var att
personalen utökats med en förenings-
konsulent, att förbundet har givit ut
epilepsibokery som var ett omfattande
arbete där de främsta neurologema i lan-
det medverkade. Och så förstås det allra
största; nationella riktlin;'er för epilepsi
som nu måste följas upp.

Många frågor diskuterades under kon-
gressen och stor tonvikt fanns på att ut-
öka täckningsgraden för epilepsiregist-

Muntra delegaterna Marko Miljonic, Lars
Olsson i bakgrunden, Peter Bengtsson, Mats
Silztesparr och Leif Kiillström.

Daniel Andersson firde klubban och Margareta Saensson forde pennan - båda med aan och

trygg hand. - Bra kongress, treztligt liige - bra att det iir i Göteborg, äntligen! De nationella
riktlinjerna for epilepsi och samzterkan med sjukoården som oi har här i Göteborg är rnycket
ztiktiga frågor som har kommit upp under kongressen, tyckte Margareta Saensson.

Debatt
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Zorntt Alagic
Foto: Susnnne

ret att implementera de nationella rikt-
linjema och att utveckla medlemsverk-
samheten. En annan och ny prioritet blir
att stärka förbundets varumärke; att sy-
nas mer på sociala media och att stödja
föreningarna, att genomföra utåtriktade
aktiviteter för att sprida kåinnedom om
förbundets verksamhet; inte minst ung-
domsläger och familjeverksamhet.

EIva motioner behandlades inom en
rad ämnesområden; alltifrån rättsom-
bud, stadgar, arbetsplaner till broschyrer
och mer därtill. Vad som bestämdes kan
du läsa päsidan22.

En styrelse om tolv personer valdes,
varav de flesta redan kända ledamöter.
Till de nya hörde Lars Gårdfeldt, Martin
Rådberg, Per-Olof Andersson och Sara
Andersson.

Avgående ledamöterna Ann Anders-
son och Helen Karsberg tackades. Anna
Eksell tackades särskilt för att ha axlat
ordförandemanteln under året.

LtLnd

Från rtänster Suen Wernaik,

Helen
Söderström
och Helerte

with,
lönköpings-
föreningen
tnr en pnus.

Berit
Magaard

jämt Soante
Björlingftån
Stockholms-

foreningen.

Daniel
Söderström,
Eoy Persson

och Ingoor
Aihaftån

lönkitpings-
foreningen.

Peter Söderström, Arne Herkberg och Berndt OhlinEmily Thorburn, Stockholm Styrelseledamöter på förstn bänk:



Elisabeth Wallenius gästade kongressen
Fl örutom att vara ordiörande för

l-{ Frnktionsrätt Sverige har hon
I varit ordförande och grundare
av Riksförbundet Sällsynta diagnoser.
Hon har under hela sitt yrkesliv ar-
betat inom området funktionshinder,
som arbetsterapeut och som förtroen-
devald.

- Det är en stor ära att få komma hit
till er kongress. ldag när man öppnar
en kongress är det ett förbunds stora
möte. En kongress är som en student-
examen. Det är en viktig träff där ni
ska tala om för er förbundsstyrelse om
de skött sig och vad ni vill framöver,
sa Elisabeth Wallenius.

- Man har en gemenskap i sin före-
ning och i sitt förbund där människor
med samma erfarenheter samlas. Syf-
tet med er verksamhet är att påverka
samhället. Det är viktigt att människor
och eldsjälar skapar den kraften som
behövs.

- Ni i Svenska Epilepsiförbundet är
ju med i Funktionsrätt Sverige, vi som
tidigare hette Handikappf örbundens
Samarbetsorgan (HSO), vi är en pa-

::OJr".r:tr"O 
ution f ö r or g anis ati o n e r

- Jag har fått veta att det finns 81000

som har epilepsi i Sverige i dag. Men
få vet vad det egentligen irurebär aLt

leva med epilepsi.
- Här finns vi i Funktionsrätt Sr.erige

som ett stöd och en hjälp för er. Genom
vårt samarbete visar vi att tillsammans
är vi starka. Vi har rätt till jämlik vård,
men det är mycket som måste komma
på plats för att vi ska nå våra mål.

- I dag handlar den politiska debatten
mycket om ordningsfrågor och poliser
och säkerhet. Visst är det viktigt. Men vi
talar a1lt mindre om hur vi ska kunna få
det vi har rätt till. Om de frågor som är
viktiga för r'åra grupper.

- Nu ska det istäIlet skäras ner och det
blir allt sr.ärare att fä hjälp. Och vad gör
man då - jo n-ran skär ner pä skolanl

Vem av oss har fått det sämre när vi
fått fler mäm-riskor ti1l Sverige? Nej, jag
tror väl inte det...

Vl Funktiorrsrält Sverige arbetar för
att r'åra medlemsorganisationer - och
ni a1la - ska fa det bättre. Nu arbetar vi
1-rärt iör rätten till hä1sa, vilket förutsätte
förbättring inom flera samhällsområden
som god r'ård, bra skola utbildning,
fungerande arbetsliv och värdefull fritic
Frågan om fungerade LSS inryms också
inom rätten till hälsa.

Vare sig Försäkringskassan eller
Arbetsf örmedlingen fungerar riktigt bra
och visst behöver de ses över. Men nu
mäste vi ligga på så att det blir bra för
våra grupper, som är sä beroende av
dessa myndigheter.

Men i dag ska ni komma ihåg att fira -
och kom ihåg att det är er examen.Det var ett uppskattat tal som ordföran-

den för Funktionsrätt Sverige,
Elisabeth Wallenius, höll när kongres-
sen invigdes.
Text: Zoran Alagic
Foto: Susanne Lund

Epilepsiföreningen i Oskarshamn
- En jättebra kongress! Man har ju rätt att
säga sin mening. Det här är absolut det
viktigaste att vara på kongressen. Det är
ju här besluten tas. Sedan behöver man
ju inte alltid få som man vill.

Epilepsia 4 - 2OL9

Epilepsiföreningen i Halland
- Jag är nöjd. Det är min första kongress.

Jag är lite överväldigad! Det är roligt att
träffa andra medlemmar och lära känna
mer folk med epilepsi. Jag själv 1är mig
mycket mer om hur epilepsiföreningarna
fungerar när jag träffar andra.

Epilepsiföreningen i Kronoberg
- Det bästa med en kongress är att man
fär höra på åsikter från olika delar av
landet. Det är väldigt nyttigt att höra va
de tycker och tänker - och hur de jobba
där. Sedan kan man ju inte alltid genor
föra det i den egna föreningen.

10
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T\ e nationella riktlinjerna iör epi-

| | lepsl Ianserades i februari 2019.

L-/ - Den enkätundersökning vi
gjorde 2016 1åg till grund för att det blev
de riktlinjer vi fick, och den gjorde ocksä
att det blev ett tydligt socialmedicinskt
fokus.

Riktlinjema ska fungera som stöd
inom sjukvården och riktar sig framför
allt tiII beslutsfattare. Som riktlinjerna
är utformade ger de möjlighet till bättre
och mer jämlik epilepsivård.

- Socialstyrelsen ska under 2019-2020
göra en genomlysning av epilepsivården
via enkätinsamling och få en aktuell
uppfattning av hur epilepsivården ser ut
över landet. Men den har skjutits fram
och nu verkar vi få vänta på den til1
kanske 2021, sa Sven Pålhagen.

- Man vill ocksä ha en dialog med 1ä-

karna, men också med patientförening-
arna och ett ordnat införande av kvali-
tetsregister. Det är därför viktigt att följa
upp de nationella riktlinjerna, dessa
måste komma till användning i den lo-
kala epilepsivårdery förklarade Sven
Pålhagen.

Epilepsiföreningen i Malmö
- Det har varit en mycket intressant och
givande kongress. Särskilt vikiigt tycker
jag dei har varit diskussionerna om
gemensamt informationsmaterial och de
nationella riktlinjerna för epilepsivården

Epilepsiregister viktigt verktyg
På sikt kan de kvalitetsregister för epi-
lepsi, som finns sedan några år, bli ett
viktigt verktyg för att enkelt kunna följa
upp hur rikilinjerna följs. Hittills är det
alldeles för få personer med epilepsi som
är med i registret för att det ska gå att
använda för uppföljning.

Sven Pålhagen lyfte fram att värdemä-
tare eller indikatorer ska tas fram.

- Nu är det viktigt att fylla i epilepsi-
registret. Nu måste man göra klart för
sig varför. Med registret kan vi se hur
patienterna verkligen mår. Det är också
angeläget att ta fram patientenkäten. Vi
måste gå igenom varje del i riktlinjerna
och kunna stämma av dem som en lat-
hund.

- Vi måste få fler att registrera, så vi
har mycket påverkansarbete att göra, sa
Sven Pålhagen.

Det finns alltså en enkät av epilepsivår-
den som gjordes 2016 och som riktlin-
jerna byggdes på och nu håller man pä
med regionala behovsanaiy ser, 2017
gjordes den en och sedan lämnades det
över till de nationella programrådena.

- Nu har man en väldigt tydlig vård-
kedja att följa med ökat omhdndertagan-
de och inte bara anvisningar för medi-

cinering. Öt<ad tillganghghet, snabbare
tillgang till avancerad utredning och
möjlighet till bredare stöd och hjä1p för
att hantera effekter av epilepsi, är viktiga
mål, förklarade Sven Pålhagen.

- Vi kommer också att göra ett antal
nya undersökningar för epilepsivården.
Nu måste vi få press på både Social-
styrelsen och ansvariga politiker för att
handiingsplanen och riktlinjerna ska
användas. Det betyder att vi måste följa
upp de nationella riktlinjerna, så att det
verkligen blir en förändring, framhöll
Sven Pålhagen.

- Självklart blir det dyrare på kort
sikt, menade Sven Pålhagen. Men det är
kostnadsneutralt när man ser på längre
sikt, då hämtar man hem det då det
blir mindre belastningar på kommunal
verksamhet.

- Sedan är det detta med den stora
ojämlikheten. Det finns inga epilepsilä-
kare i Norrbotten och Luleä i glesbyg-
den, medan däremot i Stockholm och
Uppsala och andra tätorter så får man
bättre tillgång till avancerad behandling
och de bästa, nyaste medicinerna.
Zoran Alagic
Foto: Susanne Lund
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Han leder förbundet framåt
Berndt Ohlin vald till ny ordförande
Berndt Ohlin från Epilepsiföreningen i

Blekinge valdes av en enhällig kon-
gress till ny ordförande för Epilepsiför-
bundet.

Han har en bakgrund som yrkesofficer
och har även tjänstgjort i svenska ut-
landsstyrkan på Balkan. Nu ska han
använda sina ledarerfarenheter bl a från
detta område när han ska föra Svenska
Epilepsiförbundet f ramåt.

- Det här uppdraget känns jätteinspire-
rande! Mina starka sidor är organisa-
tion; att få saker på plats och sedan få
till handling. Jag vill få saker och ting
gSorda, jag är extremt resultatinriktad.
Sätta upp mål och uppfylla dem, berätta-
de en glad Berndt när Epilepsia fick en
pratstund med honom efter valet.

Kemg:'le ut å åjuset

- Fokus för framtiden är att marknads-
föra förbundet. Vi ska komma ut i lju-
set och förtydliga att vi är den enda in-
tresseorganisationen som särskilt arbetar
för personer med en epilepsidiagnosl

Det var Berndt Ohlins tydliga mål som
han formulerade under kongressen.

- Förbundet har mycket stora utma-
ningar att tackla framöver. Allt kokar ner
till att vi behöver få fler medlemmar,
samtidigt som vi behöver behålla våra
föreningar och som måste stärkas. Det är
det som är basen om vi ska överleva som
Iörbund.

- Nu ska en strategi för detta tas fram.
Den ska vi jobba fram tillsammans på
olika regionala rekryteringsträffar.

Efter utbildning vid Officershögskolan
var Berndt yrkesofficer vid marinens
amfibieförband. Han har även tjänst-
gjort som underrättelse- och samver-

?&xt"s*a*ell;t2:-2
I det civila har han arbetat under flera
år med marknadsföring och försäljning i
Sverige samt på olika exportmarknader,
bland annat för AGA. Erfarenheter som
kan komma till nytta i hans nya upp-
drag.

Hemma i Blekinge är han Iänsordfö-
rande för HSO Blekinge som är en del
av paraplyorganisationen Funktionsrätt
Sverige.

Inför det nya uppdraget som ordfö-
rande f ör Svenska Epilepsif örbundet
förklarar han:

- Vi måste som sagt göra det tydligt att
det är vi i Svenska Epilepsiförbundet
som är specialisterna på epilepsifrågor-
na. Vi behöver fortsätta arbetet med re-
krytering genom regionala konferenser
samt stimulera till utbildning och kom-

, .."'1. ,. -- - .

petenshöjning i föreningarna, bl a i sam-
arbete med ABF.

Ett annat viktigt fokus är att arbeta för
att få igång epilepsiregistreringarna vid
våra sjukhusl

§e öv*r *rganisation*n
- Vi behöver se över våra organisations-
former för att skapa starka föreningar.
Vi har ett antal svaga föreningar runt
om i landet som är i behov av hjälp och
kanske måste vi tillfälligt lyfta bort de
administrativa bitarna, så att de som är
aktiva i föreningarna kan koncentrera
sig på mötena med medlemmar.

Dessutom ska vi fortsätta satsa på 1ä-

gerverksamheterL som förutom att det
är en fantastiskt bra verksamhet också ä

en viktig rekryteringsåtgärd.
Berndt Ohlin citerade under sin pre-

sentation USA:s tidigare president
Barack Obama och hans tal 2008 med de

bevingade orden: "Yes, we can!"

tJitrl vi så kaer vi!

- Oavsett de svårigheter som finns, så

finns det ingen tvekan hos mig om att vj
kan, menade Berndt.

- Vi kan om vi vill. Blir det tufft? Ja. Bli
det svårt? Säkert. Är det omöj1igt? Nej!
Vill vi, så kan vil

Berndts egen erfarenhet av epilepsi är
som anhörig då hans fru har epilepsi.

- Ingela har alltid varit rakt på sak och
inte blyg av sig och presenterade sig
ganska snart efter att vi träffats med ett
anfall. Hon frågade mig då om jag ång-
rade mig. "Nej", sa jag "Det är nu vårt
iiv tillsammans börjar." Och vi har nu
varit gifta i 46 är!

Berndt Ohlin verkar vara av den hå11-

fasta sorten. Det är bra, det behöver
förbundet.

Zoran Alagt

Gunilla Andersson
Epilepsiföreningen i Södermanland
- Kongressen har varit jättebra. Spännande,
utvecklande, lärorik. Vi måste synas och få
{öreningarna att leva. Jag tror mycket på de
fysiska mötena. Det skulle vara välkommet
om förbundsstyrelsen besöker föreningarna
ute i landet. |ag tror mycket på det som
Berndt Ohlin nämnde att vi ska ha regionala
nätverksträffar. Därför iror jag också att han
kommer bli jättebra som ordförande.

Sandra 5jömark
Epilepsiföreningen i Västerbotten
- En kongress handlar inte bara om
val, det är en möjlighet för före-
ningar i Sverige att träffas och utby
ta erfarenheter. Viktigaste frågorna
för förbundet är att fortsätta imple-
menteringen av nationella riktlinjer
Informationsmaterial, både digitalt
och broschyrer bör utökas.

pa na*an, därefter har han
varit hemvärnsbataljonchef på marin-
basen i Karlskrona och F17 i Ronnebv.

Epilepsia 4 - zltg
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Nätverk för epilepsivård i Göteborg
Med europeiskt samarbete kan vården av epilepsisjuka förbättras

överläkaren och professorn
Kristina Malmgren föreläste un-
der kongressen om epilepsioch
forskningen vid Sahlgrenska. Det
var mycket uppskattat.

-Jagär glad för de nationella riktlinl'ema
som hjälper till att synliggöra bristerna
i epilepsisjukvården, inledde Kristina
Malmgren och sedan konstaterade hon:

- I Sverige har vi faktiskt allra lägst
tillgang till neurologer i Norden. Rikt-
linjerna visar att epilepsivården måste
förbättras på alla områden. Vårdkedjan
inom vården måste förbättras!

Nytt epilepsicentrum
Sahlgrenska universitetssjukhusets led-
ning har satsat ytterligare på epilepsivår-
den genom att besluta bilda ett Centrum
för högspecialiserad epilepsisjukvård.

Kristina Malmgren blir föreståndare
för sjukhuset nya Epilepsicentrum, som
beräknas öppna under hösten.

- Med detta nya centrum får vi betyd-
ligt bättre möjligheter att erbjuda hög-
specialiserad vård till hela landet, sa
Kristina Malmgren.

- Med ett europeiskt samarbete kan
vården av epilepsisjuka förbättras iinnu
mer. I Sverige har vi en vårdkedja från
primärvård till liinssjukhus med team
med neurolog, sköterska, kurator och
psykolog - och sedan vidare till region-
epilepsiteamen på regionsjukhusen med
en rad olika läkarspecialister, speciali-
serade epilepsisköterskor som har egen
mottagning, och representanter för
andra yrkesgrupper inom vården. Men
det är i nivån över detta som det interna-
tionel la samarbetet behövs.

EpiCARE

I epilepsiteamet på Sahlgrenska arbetar
man i ett europeiskt referensnätverk för
komplexa och ovanliga epilepsier vars
syfte är att förbättra epilepsivården inom
EU och göra den mer tillgänglig.

Det är ett multidisciplinärt nätverk
som kallas EpiCARE - Care står för
Complex And Rare Epilepsies - och
omfattar 28 center i 13 länder i Europa.
Sahlgrenska är det enda EpiCARE cen-
tret i Sverige.

- Vårdkedjan går vidare till EU-nätver-
ket och gäller både barn och vuxna med
ovanliga epilepsier. Om ett epilepsiteam
i Sverige behöver kvalificerad hjälp
beträffande utredning eller behand-
ling av en person med ovanlig epilepsi
tillfrågas först EpiCARE-teamet. Kanske
behövs det mer hjälp från ett team som
sett fler personer med just den bilden?
Då kan EpiCARE-teamet på Sahlgren-
ska diskutera fallet med kollegorna i
det större nätverket, förklarade Kristina
Malmgren.

- Här finns kompetenstillgång och
möjligheter till vidareutveckling för alla
inom barn- och vuxenneurologi som
arbetar med epilepsi.

- Problemen i Europa beträffande epi-

Kristina Malmgren
Foto: Susanne Lund

lepsisjukvård är samma som i Sverige.
Epilepsiteamen behöver utvecklas, få
mer resurser och det behövs fler neuro-
loger, konstaterade Kristina Malmgren.

Epilepsikirurgi - goda resultat
Epilepsikirurgi är en av de högspeciali-
serade behandlingar som kan er§udas
vissa patienter med svårbehandlad epi-
lepsi. I Sverige finns det epilepsikirurgi-
team på 6 av regionsjukhusen och vi har
ett gemensamt register där vi följer alla
som opererats i Sverige sedan 1990 be-
rättade Kristina Malmgren

- Långtidsstudier visar att andelen
som är anfallsfria eller betydligt förbätt-
rade efter 10 år är hög, berättade Kristina
Malmgren.

Många av dem som blir anfallsfria kan
också sluta med sina epilepsimediciner,
efter 10 ärhar 4 av 10 anfallsfria vuxna
och 8 av 10 barn slutat med medicinen.

Zoran Alagic

oo
/ ,/ värdkedjan

måste forbättras!

LarsWesström
Epilepsiföreningen i
Norrköping
- Har varit trevligt och
med ett bra program.
Trevligt att träffa andra
föreningsvänner. Det är
roligt att få se allt
material som tagits
fram från förbundet.

SwEsha

tillfsrskningen
1?,3 &42.94 S1

Lennart Persson
Epilepsiföreningen i Göteborg
- Det viktiga med kongressen
är att den ger en möjlighet att
inventera. Här träffar du folk
från olika delar av landet. Det
kan vara värdefullt att höra
hur olika saker fungerar på
olika platser så att man kan
få stimulans av varandras
aktiviteter.
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Ny personal på förbundskansliet

Sofi a Segergren ny förbundssekreterare
- Jag har tidigare arbetat för bland annat

olika funktionshinderorganisationer och nu

ser jag verkligen fram mot att bli en del av

er organisation och ta mig an de utmaning-
ar som finns och utveckla organisationen
vidare, sa den nya förbundssekreteraren
Sofia Segergren när hon presenterade sig

för kongressdelegaterna.
Hon beskrev att hon har samhällsengage-

mang med ett påverkans- och kommunika-
tionsperspektiv.
* Jag ser fram mot att jobba med opi-

nionsbildningsinsatserna som behövs för
att kunna förbättra vården.

- Vi måste titta noga på varför man är

medlem. Jag tror det finns många olika

orsaker och vi behöver försöka tillgodose
alla de olika delarna. Sedan måste vi visa för
de som inte är medlemmar vilka anledning-
arna är till att de också ska vara medlem-
mar. Målet är att vi ska bli starkare tillsam-
mans så att vi kan utveckla organisationen
och påverka i de frågorna som vi behöver
påverka, förklarade 5ofi a Segergren.

Bengt Abrahamsson, ekonomiansvarig,
anställd på halvtid
Bengt Abrahamsson tar över när Lars-Åke

Karlsson slutar och han kommer att sitta på

förbundskansliet i Sundbyberg.
- Jag kommer att sköta om redovisningen

och bokföringen för förbundet. Det är vik-

tigt med kommunikation och jag kommer
lägga mycket tid på att alla ska förstå vad

siffrorna betyder.
Om föreningarna vill någonting så kan

man ringa eller mejla mig så kommer jag

tillbaka med svar så fort jag kan.

Epilepsia 4 - 2Ol9

*i'å 1
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- lag skiimdes för mitt första anfall.

Eick det när jag aar tio. Ktinde ingt

som hade epilepsi. Det aar pinsamt

att få anfall framför atldra i skolan.

lag sa inte att jag hade epilepsi till
minanyakompisar. Men nu är

det ingen stor snk, jng siiger nft:

"Hej, jngheter Benjamin ochhar

epilepsi."

Benjamin Abitbol lT år

Ep ilep sifbr enin gen i S tor sto ckholr

Aa Zoran Alagic

Mariella Olsson
Epilepsiföreningen i

Göteborg
- Treuligkongress när detblir lite debatt. Viktigaste

ftågorna är att patienterna ska få hjälp. Där har zti

kommit ganska bra t'ram med nationella riktlinierna

för epilepsiaården. NtL gäller det ntt man anztänder

den.

Epilepsi ska inte få hindra!
- lag ör 21 år och har hat't epilepsi sedan

jag oar tio år. lag är medlem sedan dess,

mina föräIdrar skrert in mig, berättar Celine

Medina när hon och Benjamin Abitbol tar en

fika under kongressen. Foto: lrmeli Patricitts

feline var en av yngre kongressdel-

f tagarna och Epilepsia fick en

\-liten pratstund med henne. Celine
är vänsterforward i Järfälla BK:s inne-
bandylag. Hon är en mycket engagerad
och aktiv ung kvinna.

- Jag har tre-fyra frånvarorattacker i
veckan, nästan alla sker på morgonen.
Min epilepsi har inte velat försvinna.
Även om den inte syns gör den att jag

blir trött, har dåligt minne och koncen-
trationssvårigheter.

- Det gäller att tänka efter var jag står,
ifall iag får ett anfall, att inte stå för nära
perrongen när jag ska åka tunnelbana...

- ]ag har prövat olika metoder som
ketogen kost, varit med i en studie om
CBD-oljan, opererat mig två gånger.
Men inget har h1älpt. Jag accepterar min
epilepsi i dag. Genom föreningen och
Epiiepsiförbundet har jag lärt känna

andra människor och det har verkligen
hjä1pt mig.

- Det är jättekul att träffa medlemmar
i andra föreningar, prata med dem hur
de kan förbättra sig och få id6er för den
egna verksamheten. |ag hör att det talar
mycket om det nationella handlingspro
grammet. Det är jälteviktigt att a1la får
iikvärdig sjukvärd, men för min del så

är det ändå fi1m och sociala medier sorr
är det viktigaste. Och att andra inte ska
behöva skämmas för sin epilepsi.

- Jag skämdes för min epilepsi när jag
var tonåring. Jag ville inte leva om jag
inte blev av med den. Men min mamm,
tvingade mig att gå på fikaträff i Stock-
holm och mitt liv vände!

- Jag har svårt för språk, min epilepsi
sitter vid vänster tinninglob där språke
sitter. Därför tycker jag bättre om film
och bilder.

En del kompisar har lämnat också
sedanjag fick epilepsi. Jag försöker få
med fler ungdomar ti1l förbundet. Jag
skapade ett Instagramkonto: Epilepsi-
stockholm. Det har 150 följare.

)ag 1ägger upp det vi gör och det vi ska

göra och faktabok jag själv knappt vet..
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pilepsi kan som bekant leda
till konsekvenser som att
körförmågan ifrågasätts,
men även frågan om inne-
hav av vapen kan ifrågasät-

tas.
Det kan skapa oro och påfrestning

eftersom det symboliserar aktivitet-
er som för många är viktiga för livs-
kvaliteten och även ibland för yrkes-
utövningen.

Vapenlagen reglerar vad som är till-
låtet i frågan och syftar till att värna
medborgarnas trygghet och säker-
het, bl a genom att minska risken för
att någon p g a sjukdom skadar sig
själv eller andra genom sin vapen-
hantering.

Ett annat syfte är att minska risken
för att vapen kommer i orätta händer
genom att någon p g a sjukdom inte
längre kan följa regler för förvaring
av vapen.

En rad sjukdomstillstånd kan inne-
bära olämplighet att inneha skjutva-
pen bl a nedsatt syn, drogmissbruk,
flera neurologiska diagnoser, däri-
bland epilepsi. Det underlättar om
behandlande läkare på ett tidigt sta-
dium talar igenom situationen med
den enskilde och kanske tillsam-
mans med anhöriga.

Kan man ta jägarlicens om man
har epilepsi? Det korta svaret på
frågan är att det inte är aktuellt om
man har aktiv epilepsi. Om man har
varit anfallsfri under många år och

har fortsatt behandling kan man dis-
kutera det med behandlande läkare.

Om det finns medicinska hinder
för vapeninnehav och det är känt
eller troligt att patienten har skjutva-
pen, har läkaren skyldighet att göra
en anmälan till polismyndigheten.

Sammantaget är det alltså behand-
lande läkares uppfattning om sjuk-
domsbilden och dess eventuella in-
verkan på att få eller ha kvar vapen-
licens som avgör.

- Jag brukar tillsammans med
patienten och anhöriga komma
överens om att det inte är aktuellt att
kunna genomföra jakt på ett tryggt
sätt och att personen då inte är Iämp-
lig att ha kvar vapenlicensen, säger
neurolog Sven Pålhagen.

Peter Bengtsson
Epilepsiföreningen i Halland
- Jättetreoligt. Bra arrangemnng,
treoligt ställe. Mycket lärdomar
och inspirntion som man kan ta
med sig hem och jobba oidare
med. Utmaningen iir att ai måste

fa Jler medlemmar. Det handlar
om forbundets öaerleanad, men
också föreningarnas.

lngegerd Sköld
Epilepsiföreningen i Hults-
fred Vimmerby
- lätteintressant att aara merl
på kongressen. lag har ztarit på

Jler kongrcsser. Det iir roligt
att träffn så mycket treztliga
miinttiskor mcd samma inlres-
sen, så att siiga.
Alla frågor iir aiktiga.

15
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hrister Kustvik
hade besvär av
sin epilepsi, sam-
tidigt som han
levde ett stressigt
liv. Men efter ett
antal livsstilsför-
ändringar blev
han bättre. Idag är

hans epilepsi borta.
Christer Kustvik arbetar idag som

chefredaktör på den ansedda dagstid-
ningen Ostgöta Correspondenten. Här
berättar han sin historia om hur han
lyckats harrtera sin epilepsi.

Redan i 20-årsåldern började Christer
som journaiist med oregelbundna tider
och högt arbetstempo. Ofia var det
snabbmat som intogs på oregelbundna
tider och pä spräng.

.

- Jag drabbades av epilepsi i mitten av
90-ta1et. Jag och en kompis spelade tv-
spel en sen kr'äll när jag plötsligt inte
svarade honom när han talade med mig.
I efterhand förklarade läkare att jag
drabbades av en medvetandestörning.

Jag och kompisen böqade b1äddra i tv-
spelets instruktior-rsbok och där stod det
att känsliga personer kunde drabbas av
epilepsiliknar-rde svmptom när de spe-
lade.

- Jag uppsökte läkare och när de gjor-
de EEG så sag de gr.nerella epileptiska
störningar, berättar Christer.

Han började metlicinera med Ergenyl
men problemet bestod mer eller min-
dre i perioder. Setlarr tillförde läkarna
Neurontin och urrder en period är,en
Topimax. N{en inga mediciner hjä1pte.

- När jag hade som mest mediciner fick
jag utslag ör'er irela kroppen och började
tappa hår. Tr'ättstället fr'lldes med här-
strån på morgnarna.

Christer berättar att han madde r,äldigt
då1igt i långa perioder, 1998 r'ar han hel-
tidssjukskriven i nio månader.

- Jag minns att jag inte ens kunde lvss-
na på fotbolls-VM åa pu ,o,rrnur"n, utt
Lasse Granqvist pratade för fort för mltt
huvud...

Åren gick, läkarna fortsatte testa medi-
ciner utan att det blev tillräckligt bra.
Han hade aldrig några krampanfall men
många dejavuer, medvetanderubbningar
och extrem känslighet för ljus och ljud.

- Den mesta tiden har jag jobbat för
fullt men många gånger var det en tuff
kamp. Jag var sporlournalist alla de här
åren och den ljudliga miljön på sportare-
norna var ofta grymt jobbig.

Hösten 2011 hade Christer ännu en dä-
Iig period och var sjukskriven och unge-

{är då kom han i kontakt med en tera-
peut på neurologimottagningen i Linkö-
ping.

- Hon Iärde mig stresshantering. Det
blev ett lyft för mig. Inte omedelbart,
såna insikter tar nog tid, men sä här åtta
år senare förstår jag vilka värdefulla råd
hon gav, berättar Christer med tacksam-
het i rösten.

* Terapeuten lärde mig att prioritera
ner det som jag blev stressad av och
prioritera upp det som jag mådde bra av.
Plus att ha en realistisk kalender, utan
glädjekalkyler. Har man ett 30-minuters-
möte så skriver man in 45 minuter i ka-
lendern. På så sätt skapar man tid för
oförutsedda händelser och undviker
onödig stress.

I slutet av 2013 träffade han sin blivan-
de fru, Maria.

- Det blev nästa lyft för mig. När hon
såg hur jag åt, fullständigt kolhydrat-
späckat, så sa hon "så där ska inte du äta,
du som har epilepsiproblem. . . " och "Vet
du inte att man behandlar epileptiska
barn med ketogen kost?".

- Det var helt nytt för mig. Ingen hade
någonsin under alla mina sjuka år päta-
lat detta.

Så Christer ändrade sina kostvanor och
stressade mindre - och började träna.
Resultatet syntes snabbt. Han blev
symptomfri - och kunde till och med
sluta med sina epilepsimediciner.

- Ja, med en lyckad stresshantering
och en omlagd kost mådde jag plötsligt
fantastiskt. Jag tog bort all medicin sam-
tidigt som jag började röra på mig mer.
Epilepsisymptomen försvann och när jag
för ett par år sedan var på Universitets-
sjukhuset så såg de inte längre epilepsin
på EEG, säger hary fortfarande med
förvåning och glädje i rösten.

- Jag känner aldrig av s;'ukdomen idag
förutom när jag försöker köra bil. Det
är alldeles för mycket intryck då som
hjärnan inte klarar av att hantera. Den
kan liksom stanna upp då, till och med
i så 1åg fart som 30 kmlh. Så jag kör ald-
rig bil. Det har varit 1ätt att vänja sig av
med.

- Jag dricker aldrig alkohol helIer, jag
r.ärdesätter mitt friska huvud för mycket
firr att sega ner det med sånt. Idag kän-
ner jag mig starkare än någonsin. Jag
tränar flera gånger i veckan, äter betyd-
ligt mindre kolhydrater, utan att vara
absolut på något sätt, och tänker pä
stresshanteringen var;'e vecka.

Detta att träna behöver inte vara så kon-
stigt, understryker Christer.

- Forskning visar att 150 minuters fy-
sisk aktivitet i veckan är tillräckligt för
att ge positiv effekt pä hälsan. Det mot-
svarar 22 minuter om dagen, säger han.

- Träning behöver inte vara så märk-
värdigt. En risk med sociala medier är
att de som inte rör på sig tror att det är
ultramaratory Vasaloppet och Vättern-
rundan som gäller. Men det räcker med
betydligt enklare saker för att må bättre,
promenader är ypperligt.

Han lägger till att man kan kombinera
promenaden med arurat:

- Om du tycker det är tråkigt att gå ut
och gå, så lyssna på musik, en podd eller
en ljudbok. Då går den där halvtimmen
går rätt fort. Gör man en sådan prome-
nad varje dag är man hemma med sina
22 minuter. Efter det kanske man får lust

att träna mer, och då ger det ännu större
hälsoeffekter.

Idag tränar Christer Kustvik ganska
mycket.

* Ja, oftast blir det tre gänger i veckan.
Jag spelar innebandy och kör spinning
varje vecka och sedan är det lite olika
vad jag gör. Jag kör en del mountainbike
och kajak. Jag spelar golf och är ute i
skogen mycket och går långa promena-
der med hunden. Och så försöker jag
få in vardagsmotion, som att stiga av
en hållplats tidigare för att fä en extra
tiominuterspromenad och sånt...

- Alla som tränar känner kicken. En
del gör det under träningens gång. Så
är det inte för mig, men jag får en kick
efteråt. Känslan av att man mår så jäkla
bra! När jag sitter i omklädningsrummet
efter ett spinningpass inser jag hur nyt-
tigt detta är för mig.

Art Zoran Alagic
Foto: Marin Kustoik

Epilepsia 4 - 2Ol9
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varsågod - här kommer ett nytt korsord där vi söker historiska händelser och personer. De tre först öppnade rätta lösningarna får två

sverigelotter (vi stödjer roir.tp"r o.tt Folkpel stödjer förbundet) vardera med möjlighet till storvinst!

skriv de fyra ledorden på ett vykort och märk det ;i;y*"ar;; skall vara förbundskansliet tillhanda senast den l5 februari 2o20'

Svenska EPilePsiförbundet

Box 1386,172 27 SundbYberg

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Epilepsia'

LYcka till!

Epilepsia 4 - 2019
1B

KRY§SET 4 - 2O1!



Kan du hitta var det står och
vinna två biobiljetter
På vilken sida står det följande:

"lag skämdes för min epilepsi nrir jag aar tonåring"

Svaret på frågan firrrs i detta nummer av Svenska Epilepsia. O
Sänd ett vykort med svaret och din fullständiga adress till:
SEF, Box 1386,17227 Sundbyberg.

Svaret vill vi ha senast den 15 februari. Har du gjort allt rätt
så är du med i vår utlotlning och blir du en vinnare så skickar
vi två biobiljetter.

Lycka till!

,d'll',ä,,.

G ratu lera r! -{
Cenita Granlund, ),
Smedjebacken S
Du vann förra tävlingen! I
Tvä biobilietter är pa iagl 

=N,{aria Cerbonistod citatet: 
§

"Det gäller ntt ha niiroaro och r \
ly ssna till kropp och knopp ! "

S!
Bland alla flitiga korsordslösare har vi dragit foljande
vinnare till det förra krysset. Sverigelotter är på väg!

Sofia Paulsdotter Avila Henriksson,
Kristianstad

r ^!,Jan tflc ust, Alrngsas

Kerstin Löndahl, Hanaskog

korsord!

Alh*Ud2^.
bttfudtx w"golat -

o-tw i,n*p allt

Hej kära tweeps, jag vill att ni vet att jag har epilepsi och när jag får ett
anfall ser det jättefarligt ut, och ambulans hämtar mig.

Det är ingen fara,Låggmig i huvudstupa läge så vaknar jag.Däre-
mot får jag ångest av dramatiken runt mig. Tacksam för att ni läste.
(hämtat från twitter)

EPILEPSI?
Du är inte ensam - gå med
i epi lepsiföreni ngerr!
Att träffa människor som befinner sig i en
liknande situation som man själv betyder
mycket. I epilepsiföreningen upplever de
flesta en gemenskap som de inte trodde
fanns.

Många epilepsiföreningar bjuder in intres-
santa föreläsare och arrangerar aktiviteter
som t ex teaterbesök, samkväm, samtals-
träffar, utflykter och annat trevligt.

Bli medlem! www.epilepsi.se -

08-669 41 06 info@epilepsi.se

4eEå ,e
ffiffi
ffiä ffieryWffi
§§

Tänkte säga något kort och fyndigt
om oss alla som åker på stryk på av
golv ibland, men kom inte på något
annat än än att vi får försöka ligga
lågt:)

Magnus Flodin på FB
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nom medicin lnnebär inielaktion hur ett läkemedel påverkar ett annat' om man använder

ää, ilä;ä;;ä;ik,,s, ;tt känna titl detta, innän ett läkemedel kan kombineras med
'ä';#;'ö'";i#;rrt, t eip-pitler etter vissa smärtstillande medel eiler olika antiepileptika'

*"ä ääi ,. mä rri, lar"medel som kan interagera med ett annat iäkemedei' Andra prepa-

rat eller örter kan innehålla ämnen som påverkar vissa läkemedel'

Johannesört a. 
"tt 

.ådu.i "*"-p"t, 
där man pävisat minskad eller utebliven effekt av bl a antie-

pileptika.
Grapefrukt är en annan. Der-r innehäller ett ämne (enzym) som gör det svårt för kroppen att

bryta ned läkemedlet rom r"å", till ökad mängd, tai."."La"t i kro-ppen vilket i sin tur kan leda till

biverkningar och påverka behandlin gen'

En annan ört är Jättenaäprolu ,orionses kunna sänka kramptröskeln' Därför är det viktigt att

man informerar behandlairde llkare om vi.lka andra läkemedei man tar' även naturmedel' Om

man får medicin utskriven av annan 1äkare för annan åkomma ska man också upplysa denne

om att man får läkemedelsbehandling för epilepsi'

Niklas Bjurström
Epilepsiföreningen i Storstockholm
- Det iir intressant atl se hur man jobbar på

andra ställen i landet. Stockholm är så stort

och ai har aäldigt bra aktiaiteter. Då frnt-
der ar man på hur alla små föreningar, htu'

klarar de att göra sin rterksamhet attraktir't'

Emma Wennerholm
Epilepsiföreningen i Norra 5kåne

- Det är min förstakongress och det är jätte-

spännande! bet är en positiu uppleuelse: god

['on, bra debaft och bra inliigg både nya och

gamla delegater' För mig aar frågan om hur

I lin ge s ty r els el e d amö t er ska s itt a intr es s ant'

Text och t'oto: Zoran Alngic



Två medarbetare som harvarit ryggraden i förbundskansliet
och i den centrala verksamheten har varit Susanne Lund och

lrmeli Patricius.
De har varit med om härmare tiotalet kongresser och dehar

arbetat tillsammans i över 20 år på förbundskansliet. Nu går

de i pension tillsammani'med' ekonomikonsulten :Lars-Åke

Karlsson.

- Vi har arbetat med många olika upp-
gifter inom väldigt varierande områden,
sa f örbundssekreterare Susanne Lund
när hon summerade sina drygt tre årti-
onden i förbundet.

- Det har varit intressanta år, med både
spännande och stimulerande uppgifter.
Det är stor spännvid; alltifrån den en-

skildes situation till föreningsstöd, natio-
nellt samt internationellt perspektiv.

Spännande uppdrag

- Jag vil1 tacka för att jag fått göra så

mänga roliga uppgifter, t ex vär iidning
Epilepsia som r.arit ett kreativt uppdrag,
men också PR-material som annonser,
flygblad, affischer och inte minst, så var
jag med och tog fram Epilepsibokerl
som är en fantastisk kunskapskälla som
vi behöver fortsätta att sprida ännu mer.
Förbundskansliet blir också int,olverat
i alla områden som styrelsen beslutar
om, t ex intressepolitik, samt erkal med
andra aktörer, medlemsaktiviteter och
mycket annat.

Ordförande i världsorganisationen för
epilepsi

- Jag är också glad över att jag fått ver-
ka internationellt under ganska många
år i olika positioner och även som ord-
förande i IBE (International Bureau for
Epilepsr.) som är en global paraplyorga-
nisation för epilepsiorganisationer över
hela världen.

- Det har r.arit oerhört berikande att
möta mdnniskor med epilepsi också från
andra delar av r,ärlden - och sett deras
problematik pä nära hål1 och hur viktigt
samarbetet mellan patienter och profes-
sion är, även i områden där attitvderna
och resurserna är annorlurda än i Sve-

rige.

- fag vill även tacka alla styrelser och

alla förbundsordföranden som jag har
arbetat med och som har givit förtroen-
de, uppmuntrat och stött kansliet i r'ått
och torrt.

Förtroenden

- lag känner också stor ödmjukhet för
alla levnadsberättelser och förtroenden

(

som givits mig. När man arbetar i en
idee11 organisation så är man också bä-
rare av organisationens budskap och det
är viktigt att vara lyhörd för det.

Susanne och Irmeli - radarParet
* Tack Irmeli för gott samarbete snder 22

år. Vi har fö1jt varandra på livets ibland
knaggliga stig. Vi har tidvis arbetat med
spisrosor på kinderna - och det har också

varit mycket skratt, sa Susanne.
Susanne tackade också för samarbetet

med föreningarna genom åren och hon
underströk att de är särskilt viktiga i vår
tid när det är så mycket annat som
pockar på uppmärksamhet dygnet runt,
ständigt och jämnt.

Epilepsiförbundet 2.0
- Förbundets potential är enorm. Vi
skulle behöva "Epilepsiförbundet 2.0"
nu när ni startar med nytt kansli och ny
styrelse.

- Jag minns när vi hade 6 000 medlem-
mar på B0-ta1et och senare fem anställda.
Det skulle vi kunna bli igen - om vi prio-
riterar rätt, kraftsamlar och jobbar till-
sammans. Utvecklingsmöjligheten i för-
bundet är stor, inte minst med tanke på
de77 499 personer med epilepsi som

ännu inte är med, säger förbundssekre-
terare Susanne Lund.

- Jag önskar lycka tiil i det fortsatta
viktiga arbetet för personer med epilepsi
och för bättre livskvalitet. Det är - och
har varit - uppdraget.

Mötena det viktiga
Irmeli Patricius instämde i Susannes bild
av åren på förbundet.

- Det har varit fantastiska år, med
många olika och varierande arbetsupp-
gifter. Mycket administration. Men det
viktigaste tycker jag har varit alla möten
med människor. Möten i verkliga livet,
men också alla möten på telefon och via
mejl.

- Förbundskansliet har haft ambitionen
att även i underbemannade tider försökt
ge både informatiory råd och stöd till de
många som kontaktar oss, sa Irmeli
Patricius.

- Vi har alltid månat om att ha ett lyss-
nande öra, även ti1l det som inte alltid
sägs rakt ut. Det behövs tid för samtal
och för att kunna vara aktivt lyssnande.
Men i förbundskansliets service ligger
ju också att ge praktisk vägledning,
hänvisa och inte minst att uppmuntra,
avslutade Irmeli.

Av Zoran Alagic

:§ii

- för dlg sorn vill spara rned både
hjärna och hiärta.

Fonden placerar sltt kapital i svenska bolag som tat stort
ansvar för mänskliga rättigheter goda arbetsvi lkor,

affärsetik och mlllön Humanfondens samatbetsorgani-
sationer arbetar världen över med b and annat b stånd,

hjå pverksamhet, mänskliga rättigheter mi jö, natur
orh forskning. Fonden är även Svanenmärkt

M Läs mer på swedbank.se/humanfond

Tänk på att historlsk avkastn ng är ingen garanti för framtida avkastning De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska I vårde

och det är inte säkert att du får t llbaka hela det insatta kapitalet, Fondens värde kan var era kraftigt på grund av fondens sammansättning

och de förvaLtningsmetoder som används. Faktablad, informationsbr0sthyrer oth fondbestämmelser för Swedbank Humanfond finns att
hämta hos din återförsä jare e ler på swedbank,se/humanfond
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Elva motioner -
från rättsombud till broschyrer
Föreningarna hade Iämnat in förslag som behandlades av
kongnesser:" Flär i korthet:

lngen ändring i mandatperiodens längd för
förbu ncisstyrelsert s I ed a nr öte r

Föreslogs att mandatperioden förlängs, så att
halva styrelsen väljs på sex år och halva på tre år.

Allt för an få en bättre överlappning. Förbunds-
styrelsen menade dock att sex är en lång tid att
binda sig för ett förtroendeuppdrag. Kongres-
sen beslutade avslå motionen. Det innebär att
förbundet fortsätter välja styrelseledamöter för
tre år, som är en kongressperiod, i taget.

lnte helier änoring för !okalstyrelseledamöter
Samma resonemang gällde för styrelseledamöter
i de lokala föreningarna. Kongressen gick på

förbundsstyrelsens linje och avslog även denna
motion.

Förhundet vill sätsa på rättsombud - på sikt
Föreslogs att förbundet inför rättsombud från
2020 med syfte att hjälpa medlemmen i ärenden
med Försäkringskassan, LSS-ärenden, assis-
tansfrågor, färdtjänst, handikappersättning och
sjukpenning/sjukersättning. Förbundsstyrelsen
menade att det är en viktig fråga om stöd i

rättsprocesser rörande försäkringsärenden och
liknande för medlemmarna.

Men man konstaterade att förslaget innebär ett
betydande åtagande och kostnad för förbundet.
Ambitionen är dock att i framtiden, när förbun-
det utvecklats och växt, så ska man kunna er-
bjuda medlemmarna denna typ av service och
hjälp. Kongressen avslog motionen och ansåg
med styrelsens yttrande motionen besvarad.

Centrai hanteri*g av medlemsavgifter
Föreslogs en central hantering av medlemsavgif-
ter. Förbundsstyrelsen ville avslå motionen med
hänvisning till att sedan 2010 har man erbjudit
central medlemsavgiftsuppbörd, men intresset
har varit mycket svagt. Därför avslutades nyligen
möjligheten.

Kongressen avslog motionen men beslutade
dock att styrelsen ska utreda och göra en kon-
sekvensbeskrivning av vad det skulle kosta med
central och Iokal hantering av medlemsavgifter.

Mer deta!jerad årlig verksamhets- och arbets-
plan
Föreslogs att förbundet årligen upprättar och
skickar ut en mer detaljerad verksamhets- och
arbetsplan för varje verksam hetsår. Kongressen
biföll motionen.

Mer aktivitet på internationella epilepsidagen
Föreslogs att förbundet genomför minst en
massmedialt intressant aktivitet på världsepilep-
sidagen.

Styrelsen instämde i andemeningen med att
förbundet tar initiativ till och arrangerar mass-
medial aktivitet kring Världsepilepsidagen. Men

man ville tydliggöra vad som menas med mass-
medialt intressant aktivitet och lyfte fram att
detta måste analyseras och planeras väl och med
defi nierad målsättning. Frågan överlämnades till
den nyvalda förbundsstyrelsen. Med detta ansåg
kongressen motionen besvarad.

Lathund för implementering av de nationella
riktlinjerna
Föreslogs att förbundet sammanställer en lat-
hund med förslag på hur föreningarna kan arbe-
ta med att få riktlinjerna att genomföras. Detta
välkomnades och antogs av kongressen. Man
beslutade att förbundet ska presentera en ge-
mensam plan för en lathund för implementering
av riktlinjerna samt strategi med tydlig arbetsför-
delning för förbundet och föreningarna, senast
sommaren 2020.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer om
epilepsi
Föreslogs att en kurs anordnas där ett par del-
tagare från varje förening får möjlighet att upp-
datera sig på de nationella riktlinjerna och hitta
redskap hur man kan påverka hälso- och sjukvår-
den till en bra epilepsivård, samt att förbundet
regelbundet följer upp att de personer som
genomgått kursen kan vidarebefordra sina kun-
skaper. Styrelsen angav svårighet att följa upp
kursdeltagarnas ku nskapsöverförin g.

Kongressen biföll motionen med tillägget att
uppdraget att stimulera och följa upp de som
genomgått kursen ska ses som ett processarbete
över tid.

lnformationsbroschyrer och fi lmer
Föreslogs att förbundet ska ta fram nytt infor-
mationsmaterial samt översätta befintligt ma-
terial från de nordiska länderna. Kongressen
avslog motionen, men fattade dock beslutet att
förbundsstyrelsen skulle återkomma inom ett år
med en uppdatering av informationsmaterialet.

Årligt tema
Föreslogs att förbundet tillsammans med epilep-
siföreningarna beslutar om ett gemensamt tema
för varje år, eller kongressperiod. Kongressen
biföll motionen. med undantaget att göra eft
tema per kongressperiod istället för årligen.

Namnskyltar tas fram
Föreslogs att förbundet tar fram en mall med
logo och typsnitt som alla föreningar kan använ-
da till namnskyltar som visar vem man företräder.
Dessutom ska man informera alla föreningar om
att detta gjorts så att man kan få en samordning
och likadana namnskyltar i hela förbundet.

Förbundsstyrelsen tyckte iddn var bra och rea-
listisk och var positiv. Kongressen beslutade att
bifalla motionen.

Zoran Alagic
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Vi finns på
många håll!

Vår strävan är att
finnas till hands.

Om vi ligger långt ifrån, slå

en signaltill närmaste

epilepsiförening så kanske
vi kan hjälpa till med i

information, råd och stöd!

Epilepsiföreningar/
kontaktpersoner

Blekinge län 0738-1 70984

Dalarna 0243-62738

Epilepsi i Bohuslän 0707-563534

Gävleborg 026-612223

Göteborg 031-136062

Halland O76-796102O

Hultsfred - Vimmerby 049 5-1 31 1 2

Härnösand 070-5297847
Jämtland 063-137841

Jönköping 0761-729541

Kalmar län 0499-40043

Kalmar m omnejd 070-6530201

Karlskrona 0455-82407

Kronoberg 0727-445123

Linköping 070-4992842

Lund 076-8388876

Malmö 040-181610

Norra Skåne 0451-89566
Nona Älvsborg 072-8897 1 43

Norrbotten 07 3 - 1 8037 67

Norrköping 07 02-0327 1 5

Oskarshamn O499-4OO43

Ronneby 0457-20049

Stor-Stockholm 08-65081 50

Skaraborg 0512-60654

Skåne Iän 0451-89566

Sundsvall 070-52978 47

Södermanland 07 0-221 481 4

Södra Hälsingla nd 07 3-097 4533

Uppsala 070-3881686

Värmland 0767-93195'l

Västerbotten 07 0-2221 8OO

Västernorrlands län 07 0-529 7 I 47

Västra Blekinge 070-296 86 89

örebro 019-467111

Östergötland 07 0-5299524

nt
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Adressändring:

Namn

Adress

Postadress Telefon

Returnera till SEF, Box 1386, 17227 Sundbyberg

POSTTIDNING

BEGRÄNSAD
EFTERSÄN DN I NG

Vid definitiv eftersändning
återsändes forsändelsen
med ny adress

Stöd din förening
Bingolotto och Sverigelotten ör uniko produkter. Om du köper bingolotten eller Sverigelotten

ov din Lokol.o förening så går överskottet rokt tillboko in i föreningen. HeLo överskottet från
produkterno går nömLigen til.l. kLubbor, föreningor och orgonisotioner över helo Londet.

SpeLo Bingolotto och Sverigelotten, spelo för Sverige!

@tolkspel
Svenskt föreningsLiv gör Sverige böttre för o[[o.


